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Onderwerp : Nij Ylostins

Geachte leden van het college B&W,

Na vele gesprekken met leden van uw college over de nieuwbouwplannen op de locatie Nij Ylostins
komen we nu in een nieuwe en zeer onzeker fase terecht. Dit is het gevolg van uw besluit om
voorlopig uit te gaan van de monumentenstatus van Ny Ylostins. De term 'voorlopig' heeft ermee te
maken, zo hebben wij begrepen, dat u alle belangen nog zorgvuldig wilt wegen.
Uitgaande van eerder gevoerde gesprekken, uitlatingen en toezeggingen van uw college, heeft
Elkien in samenwerking met Patyna verregaande stappen in de planontwikkeling gezet. Deze
plannen zijn afgelopen zaterdag gepresenteerd aan de bewoners en positief ontvangen. Een nu
dreigende monumentenstatus brengt opnieuw onzekerheid bij alle bewoners en betrokkenen
teweeg.
Wij zijn ons ervan bewust dat in de aanloop naar de huidige stand van zaken onvoldoende en weinig
concreet is gecommuniceerd. Behalve het melden van het sloopbesluit was er voor de bewoners in
eerste instantie geen wenkend perspectief. Hierdoor is de gemeenschap letterlijk om de bewoners
gaan staan. Het is ook in deze periode dat initiatiefnemers gestart zijn met het aanvragen van de
monumentenstatus. Inmiddels is de planvorming concreet en is er wel een prachtig wenkend
perspectief. Hoe wrang nu dat de monumentenstatus mogelijk roet in het eten gaat gooien.
Mocht de monumentenstatus toegekend worden aan Nij Ylostins dan is het niet mogelijk voor Elkien
om deze nieuwbouwplannen te realiseren. Het scenario voor renovatie is, voordat we de
sloopbeslissing namen, uiteraard zorgvuldig bekeken en afgewogen. Als woningcorporatie hebben
we de plicht om gemeenschapsgeld zo goed mogelijk te besteden. Wij kijken dan ook goed naar
onze investeringen, ook met het oog op betaalbaarheid voor onze doelgroep. We zijn bereid om het
scenario van renovatie nogmaals met de bewoners onder de loep te nemen maar verwachten niet
dat dit tot een andere uitkomst gaat leiden. Op het moment dat de monumentenstatus definitief
toegekend wordt, bepalen we hoe we hier mee omgaan.



Kijkend naar de stad IJlst, de ontwikkeling van de bewonerspopulatie en de beschikbare
zorgbestendige woningvoorraad, dan is vernieuwing van Nij Ylostins noodzakelijk. In het huidige
gebouw wonen diverse bewoners die thuiszorg krijgen, maar feitelijk een intramurale indicatie nodig
hebben. Vanuit de verzekeraars is daar richting Patyna ook veel druk op. De verwachting is ook dat
het benodigde aantal intramurale plaatsen in IJlst de komende jaren toe zal nemen.
In het ontwikkelde nieuwbouw plan zal er ruimte zijn voor zowel gewoon wonen met thuiszorg als
wonen met intramurale zorg. Een must om IJlst toekomstbestendig te houden.

Maatschappelijke instellingen als Elkien en Patyna hebben de plicht vele decennia vooruit te kijken
en zijn stabiele dragers in de stad IJlst, In dat licht is de nieuwbouw noodzakelijk. Immers we willen
een stad die duurzaam goed ingericht is op het gebied van welzijn en zorg. De nu gepresenteerde
plannen passen bij dit beeld en zijn toekomstbestendig. Ook voor de gemeente is een goed stabiel
voorzieningenniveau met solide partners kostenbesparend in het sociaal domein.

In het ontwikkelde nieuwbouwplan zal er daarom ruimte zijn voor zowel gewoon wonen met thuiszorg
(aanleunwoningen) als wonen met intramurale zorg. Door de toevoegging van Patyna om woningen
voor de zwaardere zorg te realiseren kunnen bewoners die nog zelfstandig wonen in Nij Ylostins,
maar die in de toekomst zwaardere zorg nodig hebben, in het nieuwe plan op de locatie in IJlst
blijven wonen.
We beseffen daarbij de enorme impact op de huidige bewoners van Nij Ylostins en hebben daarom
ook een aantal afspraken gemaakt over onder meer een gefaseerde nieuwbouw, waarbij bewoners
tijdens de nieuwbouw kunnen blijven wonen in het gebouw en uiteraard ook een voorrangspositie
hebben bij het verhuren van de nieuwe woningen.
Wij vertrouwen erop u met deze brief extra informatie en achtergrond verschaft te hebben die u
betrekt bij de belangenafwegingen. Uiteraard zijn wij bereid nadere informatie te verstrekken of in
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